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Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου, έπειτα από πρόσκληση της Προέδρου κ. Παναγιώτας (Γιούλας) 

Μητροκώστα, συγκάλεσε σε κοινή συνεδρίαση την ΠΕΠΙΣ Ηπείρου με τις Δημοτικές 

Επιτροπές Ισότητας που έχουν συσταθεί στους Δήμους της Περιφέρειας Ηπείρου. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Βουλευτής Ν.Δ. κα Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, η οποία 

ορίστηκε Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου κ. Μαρίας-Αλεξάνδρας Κεφάλα του Εθνικού Κοινοβουλίου. 

 

 

 

Την πρόσκληση αποδέχτηκαν ο Δήμος Ιωαννιτών, με την Πρόεδρο της ΔΕΠΙΣ την κα Χριστίνα 

Κωτσαντή, ο Δήμος Ζίτσας με την Αντιδήμαρχο Ισότητας και Πρόεδρο της ΔΕΠΙΣ κα Γιάννα 

Γεωγούλη, όπως επίσης και το μέλος κα Βούλα Πλάτωνος. Από τον Δήμο Πωγωνίου 

παρευρέθηκαν η κα Σοφία Τσέπα, ο κος Βιρβίλης Σταύρος και ο κος Γούνης Αναστάσιος. Από 

τον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας η κα Κωνσταντίνα Μπαλατσούκα και από τον Δήμο 

Μετσόβου η κα Σιώνη Μαρίνα. 

Από την ΠΕΠΙΣ Ηπείρου συμμετείχαν τα μέλη Κωνσταντίνα Θεοδώρου και Αικατερίνη 

Τσαρπέλα από τον Γυναικείο Συνεταιρισμό «ΓΗΣ», η κα Βασιλική Μαρνέλη από την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η κα Όλγα Κωστούλα, εκπρόσωπος της ΓΓΔΟΠΙΦ και 

η κα Ευγενία Μπράτη, γραμματέας της ΠΕΠΙΣ Ηπείρου. 

Την πρωτοβουλία αυτή αναγνώρισαν όλοι οι συμμετέχοντες ως μία προσπάθεια προώθησης 

της συνεργασίας όλων των αρμόδιων φορέων για την προώθηση των θεμάτων ισότητας, την 

προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών, την εξάλειψη των διακρίσεων και των 

ανισοτήτων. 



   

Στην εναρκτήρια ομιλία της η Πρόεδρος Επιτροπής κα Παναγιώτα (Γιούλα) Μητροκώστα, 

αναφέρθηκε στη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Περιφέρειας Ηπείρου, 

η οποία είναι εξαιρετικά δραστήρια, ενώ ο ρόλος και η σύνθεσή της αναβαθμίστηκαν με το Ν. 

4604/2019. Επιπλέον στην Περιφέρεια Ηπείρου συστάθηκε και λειτουργεί το Αυτοτελές 

Γραφείο Ισότητας, ως σημείο αναφοράς πλέον στα θέματα Ισότητας. Η ΠΕΠΙΣ Ηπείρου 

αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αφορούν στα θέματα βίας κατά των γυναικών, με τη 

διοργάνωση δράσεων και παρεμβάσεων, την ενδυνάμωση των γυναικών, την προώθηση της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας και την εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 

των γυναικών. 

Η βουλευτής κα Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα, αναφέρθηκε στην αυστηροποίηση των ποινών 

αναφορικά με τις γυναικοκτονίες, την ενίσχυση των γυναικών για την καταγγελία περιστατικών 

ενδοοικογενειακής βίας, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία και το σεβασμό στα 

ανθρώπινα δικαιώματα.     

Ζήτησε επίσης από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να ενημερώνουν για την ύπαρξη γραφείων 

ενδοοικογενειακής βίας, τη γραμμή 15900, και τη δυνατότητα καταγγελιών και μέσω 

ηλεκτρονικών μηνυμάτων.     

 

Η κα Κωτσαντή, Πρόεδρος της ΔΕΠΙΣ Δήμου Ιωαννιτών, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της ΠΕΠΙΣ 

Ηπείρου να προωθήσει τη δικτύωση των φορέων Ισότητας. Αναφορικά με τις Δημοτικές Επιτροπές 

Ισότητας πρέπει να περάσουν σε επόμενη φάση, και να αποκτήσουν πιο κομβικό ρόλο με τη 

διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους και τη διοικητική υποστήριξη. 



         

Η κα Γιάννα Γεωργούλη, Αντιδήμαρχος Ισότητας του Δήμου Ζίτσας και Πρόεδρος ΔΕΠΙΣ, επεσήμανε 

ότι ο Δήμος Ζίτσας είναι ο πρώτος Δήμος που όρισε αντιδήμαρχο Ισότητας, διότι με αυτόν τον 

τρόπο οι ΔΕΠΙΣ χαράσσουν πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται. Η ΔΕΠΙΣ Ζίτσας συμπεριλαμβάνει και 

στην σύνθεσή της άνδρες, ενώ διοργανώνουν και εκδηλώσεις, όπως η πρόσφατη που έγινε για τη 

βία κατά των γυναικών, παρουσία του Υφυπουργού Δικαιοσύνης κου Κώτσηρα.  

Οι εκπρόσωποι του Δήμου Πωγωνίου, δήλωσαν ότι δεν υπάρχει η υποχρέωση και δεν έχει 

συσταθεί ΔΕΠΙΣ λόγω του μικρού αριθμού δημοτών. Θα πρέπει να βελτιωθεί το νομικό πλαίσιο, 

ενώ οι εκδηλώσεις θα πρέπει να αποκτήσουν πιο διαδραστικό χαρακτήρα, με αληθινή πιο άμεση 

γλώσσα προς τη σωστή κατεύθυνση. 

Η κα Μπαλατσούκα από τον Δήμο Νικολάου Σκουφά Άρτας, τόνισε ότι η οικογένεια είναι βασικός 

πυλώνας για την σωστή ανατροφή των παιδιών και πρότεινε να συσταθούν κοινωνικές υπηρεσίες 

και στους μικρότερους δήμους, ώστε οι γυναίκες να μπορούν να εκμυστηρευτούν τα προβλήματά 

τους και να ζητήσουν βοήθεια. 

Η Κα Σιώνη από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μετσόβου, δήλωσε ότι ένας μικρός Δήμος δεν 

μπορεί να διαχειριστεί όλα τα ζητήματα και ότι συχνά η βία δεν φαίνεται στα μικρότερα μέρη. 

Επίσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας ώστε να διευκολύνεται η 

εύρεση εργασίας. 

Όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν ότι πρέπει να προωθηθεί η δικτύωση όλων των φορέων και 

εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθεί η πρωτοβουλία για την αποτελεσματικότερη συνεργασία 

και την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στα θέματα ισότητας των φύλων.  

     

 


